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Zarządzenie Nr 146/IV/2005
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2005 w zakresie zadań własnych i zleconych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 180, poz. 1495) oraz § 15 uchwały Rady Miasta Zgierza Nr XXX/275/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2005 r.

zarządzam, co następuje:

I. W zakresie zadań własnych.

§ 1. Zmniejsza się wydatki	o	833.130 zł
Rada Osiedla “Rudunki”:
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o	300 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	300 zł
§ 4220 zakup środków żywności	o	300 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	581 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność		o	581 zł
§ 4220 zakup środków żywności		o	81 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych		o	500 zł

Rada Osiedla “Krzywie-Chełmy”:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	2.088 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	2.088 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	2.088 zł

Rada Osiedla “Proboszczewice”:
Dz. 600 Transport i łączność	o	604 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	604 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	604 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o	150.000 zł
rozdz. 70095 pozostała działalność	o	150.000 zł
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o	150.000 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	4.750 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	4.750 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	4.750 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	4.000 zł
rozdz. 92695 pozostała działalność	o	4.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	4.000 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	12.200 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	12.200 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych	o	12.200 zł
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	8.014 zł
rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	o	8.014 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	1.014 zł
§ 4260 zakup energii	o	7.000 zł

Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	43.121 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	43.121 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	o	3.500 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	21.100 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	15.650 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	2.350 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	521 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	94.374 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	32.999 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych	o	3.210 zł
§ 4260 zakup energii	o	27.425 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	o	1.790 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	450 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o	124 zł

rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych	o	8.416 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	7.281 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	1.009 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	126 zł
rozdz. 80110 gimnazja	o	45.000 zł
§ 4260 zakup energii	o	45.000 zł

rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	o	7.959 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	7.959 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	2.133 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	o	133 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	133 zł

rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów	o	2.000 zł
§ 3240 stypendia dla uczniów 	o	2.000 zł

Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	510.965 zł
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	o	510.965 zł
§ 4810 rezerwy	o	510.965 zł
- rezerwa ogólna – 3.700 zł
- rezerwa celowa – 507.265 zł
/w tym: w zakresie oświaty – 501.765 zł
w zakresie dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 5.500 zł/

§ 2. Zwiększa się wydatki	o	833.130 zł
Rada Osiedla “Rudunki”:
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o	300 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	300 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	300 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	581 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność		o	581 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		o	581 zł

Rada Osiedla “Krzywie-Chełmy”:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	2.088 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	2.088 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	2.088 zł

Rada Osiedla “Proboszczewice”:
Dz. 600 Transport i łączność	o	2.204 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	2.204 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	1.600 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	604 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o	150.000 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	o	150.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	150.000 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	4.750 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	4.750 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	4.750 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	5.500 zł
rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej	o	5.500 zł
§ 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom	o	5.500 zł
/Zgierski Klub Sportowy “Włókniarz”/

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	16.200 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	16.200 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	2.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	9.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	5.200 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	8.014 zł
rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	o	8.014 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	o	1.014 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	7.000 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego – Miejskie
Centrum Reagowania:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	2.100 zł
rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne	o	2.100 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	2.100 zł

Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	43.121 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	43.121 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	36.454 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	1.000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	o	5.220 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o	447 zł

 Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	595.065 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	363.628 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	179.027 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	7.667 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	970 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	240 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	38.656 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek	o	22.300 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	57.009 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	57.726 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	o	33 zł

rozdz. 80110 gimnazja	o	222.840 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	o	4.500 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	125.000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	53.900 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych	o	2.750 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	4.800 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	12.000 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek	o	1.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	12.700 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	4.000 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	o	2.190 zł


rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	o	8.597 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	1.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	6.959 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	o	638 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	3.207 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	o	1.207 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	1.037 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	170 zł

rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów	o	2.000 zł
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów		o	2.000 zł

§ 3. Zwiększa się dochody	o	19.228 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 010 Rolnictwo	o	4.998 zł
rozdz. 01095 pozostała działalność	o	4.998 zł
§ 2440 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych	o	4.998 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	14.230 zł
rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	o	14.230 zł
§ 2888 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę
samorządu terytorialnego od innej jednostki
samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą
na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) 	o	9.684 zł
§ 2889 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę
samorządu terytorialnego od innej jednostki
samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą
na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) 	o	4.546 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki	o	19.228 zł
Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej
i Geodezji:
Dz. 010 Rolnictwo	o	4.998 zł
rozdz. 01095 pozostała działalność	o	4.998 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	4.998 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	14.230 zł
rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	o	14.230 zł
§ 3248 stypendia dla uczniów	o	9.684 zł
§ 3249 stypendia dla uczniów	o	4.546 zł

Na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: Nr FN.I-30111-241/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. oraz Nr FN.I.30112-78/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 5. Zwiększa się dochody	o	235.370 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 710 działalność usługowa	o	203.595 zł
rozdz. 71095 pozostała działalność	o	203.595 zł
§ 6339 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin	o	203.595 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna	o	31.775 zł
rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	o	31.775 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gmin	o	31.775 zł

§ 6. Zwiększa się wydatki	o	235.370 zł
Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej
i Geodezji:
Dz. 710 działalność usługowa	o	203.595 zł
rozdz. 71095 pozostała działalność	o	203.595 zł
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	203.595 zł
/rewitalizacja strefy śródmiejskiej/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	31.775 zł
rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	o	31.775 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	26.440 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	4.688 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	647 zł

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

§ 7. Zmniejsza się dochody	o	265.870 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	6.000 zł
rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	o	6.000 zł
§ 2338 dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego	o	4.083 zł
§ 2339 dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego	o	1.917 zł


Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	200.524 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	139.596 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	o	139.596 zł

rozdz. 80110 gimnazja	o	55.127 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	o	55.127 zł

rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	o	5.801 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	o	5.801 zł

Księgowość:
Dz. 600 Transport i łączność	o	59.346 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	59.346 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	o	59.346 zł

§ 8. Zwiększa się dochody	o	265.870 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	6.000 zł
rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	o	6.000 zł
§ 2888 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę
samorządu terytorialnego od innej jednostki
samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą
na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) 	o	4.083 zł
§ 2889 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę
samorządu terytorialnego od innej jednostki
samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą
na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów)	o	1.917 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	200.524 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	139.596 zł
§ 2390 wpływy do budżetu ze środków specjalnych	o	139.596 zł

rozdz. 80110 gimnazja	o	55.127 zł
§ 2390 wpływy do budżetu ze środków specjalnych	o	55.127 zł

rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	o	5.801 zł
§ 2390 wpływy do budżetu ze środków specjalnych	o	5.801 zł

Księgowość:
Dz. 600 Transport i łączność	o	59.346 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	59.346 zł
§ 2390 wpływy do budżetu ze środków specjalnych	o	59.346 zł


II. W zakresie zadań zleconych.

§ 9. Zmniejsza się wydatki	o	43.621 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	6.000 zł
rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego	o	6.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	6.000 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego – Miejskie
Centrum Reagowania:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	2.340 zł
rozdz. 75414 obrona cywilna	o	2.340 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	2.340 zł
Wydział Księgowości:
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o	35.281 zł
rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	o	19.991 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	5.875 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	14.116 zł

rozdz. 75108 wybory do Sejmu i Senatu	o	15.290 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	o	15.290 zł

§ 10. Zwiększa się wydatki	o	43.621 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	6.000 zł
rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego	o	6.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	6.000 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego – Miejskie
Centrum Reagowania:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	2.340 zł
rozdz. 75414 obrona cywilna	o	2.340 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	2.340 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o	35.281 zł
rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	o	19.991 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	19.789 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	202 zł

rozdz. 75108 wybory do Sejmu i Senatu	o	15.290 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	15.290 zł

Na podstawie pism z Urzędu Wojewódzkiego: Nr FN.I-30112-75/2005 z dnia 10 listopada 2005 r., Nr FN.I.-30112-83/2005 i Nr FN.I.-30112-88/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 11. Zwiększa się dochody	o	171.767 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	338 zł
rozdz. 85195 pozostała działalność	o	338 zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o	338 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna	o	171.429 zł
rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego	o	166.038 zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o	166.038 zł
§ 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami	o	5.391 zł


§ 12. Zwiększa się wydatki	o	171.767 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	338 zł
rozdz. 85195 pozostała działalność	o	338 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	167 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	29 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	4 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	28 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	110 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna	o	171.429 zł
rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz  składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego	o	171.429 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	166.038 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych	o	5.391 zł

§ 13. W planie finansowym Miejskich Przedszkoli w Zgierzu dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 14.279 zł z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na pozostałe wydatki.

§ 14. W załączniku Nr 12 do uchwały Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2005 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 16. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 14 dni.
Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński

Załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza Nr 146/IV/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.


Wykaz dotacji dla podmiotów miasta Zgierza nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych miasta w 2005 roku.

Dział rozdział § 2820
Nazwa podmiotu
Kwota dotacji
Przeznaczenie


926
92605
zwiększa się kwotę dotacji:



Zgierski Klub Sportowy “Włókniarz”
Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5


5.500 zł


w tym:

3.000 zł

2.500 zł







sekcja piłki nożnej kobiet

biegi na orientację dziewcząt i chłopców


